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A balett
a színpadi tánc egy formája, mely a mozgás, a mimika valamint a
zene kifejezőeszközeivel mutat be egy adott drámai cselekményt.
A balett hagyományos tánctechnikáját a klasszikus balett őrzi, többféle irányvonala alakult ki, leghíresebbek az orosz, olasz, francia, dán és angol balettiskolák.
Meghatározó
elemei
a
különböző
pozíciók,
gások,
ugrások,
kombinációk,
illetve
a
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pózok,
forspicc-technika.
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Gyökerei
az ókorba nyúlnak vissza, ám felemelkedését a 16. századi olaszországi reneszánsz udvarokhoz kötjük. Később, a 17. században XIV. Lajos francia király
udvarában fejlődött tovább, ennek köszönhető, hogy a balett nyelve azóta
is a francia. A 18. században jelentős fejlődésen ment keresztül a balett, ekkor
vált az operával egyenrangú művészeti ággá. A 19. század a nagy társadalmi
változások kora volt, ami a balettben úgy tükröződött, hogy a míg korábban
az arisztokrácia volt a középpontban, eztán a romantika felé fordultak.
A
ja,
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klasszikus
balett
a
például a modern baletté,

legtöbb
vagy akár

tánc
alapa hip-hop-é is.
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A nők

latok közben, valamint, hogy látszódjon a nyak és a vállak vonala.

balettórán rózsaszín vagy testszínű
harisnyában és dresszben (ez lehet
különböző színű és stílusú), és olykor
egy muszlimból vagy selyemből
készült rövid szoknyában gyakorolnak.

A megfelelő ruha és hajviselet segíti
a táncosokat a szabad mozgásban,
és a balettmestereknek lehetővé
teszi, hogy reálisan tudja értékelni
a táncosok vonalait és technikáját.

A férfiak

Miután elsajátítottak egy erős alap
technikát, a hölgyek elkezdenek tanulni spicc-cipőben táncolni, míg a
férfiak tovább fejlesztik ugrás és forgás-technikájukat.Hogy milyen korban kezdenek a lányok spicc-technikát tanulni iskolától függ, de a spicc
tanulás elkezdésénél elsődleges
szempont a megfelelő láberősség.

testhezálló,

többnyire
sötét
színű
nadrágban
és
pólóban,
vagy
testhezálló
kezeslábasban
tréningeznek.

Balettórán
a táncosok puhatalpú balettcipőt
viselnek (a lányok fehéret vagy rózsaszínt, a fiúk feketét). Az órák
elején a táncosok lábszármelegítőt hordanak, hogy védjék izmaikat
amíg megfelelően bemelegednek.
A hölgyek kontyba fogják a hajukat, hogy ne zavarja őket a mozdu-
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Az elhamarkodott spicc-órák, vagy
a nem szabályszerű tréning komoly
sérülésekhez vezethetnek. A legtöbb tánciskola ezért nem engedi,
hogy a növendékek 11 éves koruk
előtt spicc-órákat vegyenek. A 11
vagy annál fiatalabb gyerekeknél a
spicc-tanulás a csontok deformitásához vezethetnek, még akkor is ha a
gyerek megfelelő fizikai képességekkel és technikai tudással rendelkezik.
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Híres balettek
A hattyúk tava

Spartacus

A diótörő

Giselle

Rómeó és Júlia
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